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Ata do Conselho de Administração  

da Universidade Federal de São Paulo 
 
Ao primeiro dia do mês de agosto de 2012, nesta cidade de São Paulo, à Avenida 1 
Sena Madureira, 1500 – 4º andar, reuniram-se ordinariamente os senhores 2 
membros do Conselho de Administração da Universidade Federal de São Paulo, 3 
sob a presidência do Prof. Dr. Vilnei Mattioli Leite. Havendo "quorum" com a 4 
presença de 24 membros. INFORMES: 1) Ata do dia quatro de julho de 2012 5 
aprovada; 2) Laboratórios UNIFESP – Dr. Antonio Carlos C. Zechinatti está 6 
fazendo levantamento de dados com o objetivo de analisar a parte química, de 7 
doenças e as dosagens por causa da insalubridade. Para Bombeiros será feita 8 
licitação e treinamento. Para os extintores há empresa licitada; 3) Layout dos 9 
crachás – o senhor Marcelo Di Pietro deverá apresentar o novo Layout dos 10 
crachás, segundo o acordado em reunião ordinária do Conselho Administrativo de 11 
04 de julho de 2012, na próxima reunião do C.A.; ORDEM DO DIA: 1) 12 
Apresentação do Regimento do SEAD – O professor Dr. Luiz Roberto Ramos 13 
fez histórico da UAB, discorrendo sobre os objetivos e sobre o acesso à educação 14 
à distância. A seguir apresentou a proposta de Regimento SEAD, falando sobre 15 
os objetivos e as competências da SEAD; do conteúdo da Política Institucional de 16 
EAD, da estrutura organizacional, das disposições gerais e das disposições 17 
transitórias. Os membros do Conselho manifestaram preocupação quanto à 18 
contratação e lotação de docentes para SEAD. Prof. Dr. Vilnei acredita que esta 19 
questão deva ser vortada pelo C.A. e posteriormente levada ao CONSU; 2) 20 
Resoluções da Comissão Mista encarregada de analisar os requisitos dos 21 
editais de concursos – Prof. Vilnei apresentou a documentação elaborada pela 22 
Comissão encarregada de analisar Editais de Concursos. O documento final 23 
deverá ser aprovado na próxima reunião ordinária do C.A.; 3) Fluxograma de 24 
Convênios – O senhor Jairo Pinheiro Junior, da Coordenadoria de Convênios, 25 
reapresentou o fluxograma exposto no C.A. de 04 de julho de 2012. Ficou 26 
decidido unir os dois fluxogramas: o já apresentado pelo Prof. Dr. Marinho Jorge 27 
Scarpi e o apresentado pela Coordenadoria de Convênios para que todos tenham 28 
clareza da tramitação de convênios.Nada mais havendo para tratar e estando 29 
todos de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu Kelly Christina de 30 
Freitas Queiroz, secretária, lavrei a presente ata. 31 


